LÍŠNICKÝ PUCHÝŘ
IX. ROČNÍK POCHODU ZA POZNÁNÍM A KRÁSAMI MÍSTNÍHO KRAJE
PĚŠKY I NA KOLECH

pořádá TJ Sokol Líšnice dne 17. 4. 2010
start od 8 do10 hodin u místní sokolovny, cíl tamtéž do19 hodin
startovné: 30 Kč
Pokud trasa nevede po turistických značkách je vyznačení provedeno plastovým červeným
fáborkem a oranžovým papírovým směrníkem s popisem trasy. Neničte a nemanipulujte s
označením tras, ubližujete tím dalším účastníkům pochodu! Vykazuje-li značení manipulaci,
řiďte se popisem a mapkou trasy. Chovejte se rozumně a slušně k sobě i svému okolí, aby
radost z pohybu přírodou převládala, nebylo zraněných a nikde po vás nezůstalo ležet
odpadků. Nedokončíte-li pochod z jakéhokoli důvodu, oznamte to prosím na mobilní telefon
737 532 430, ušetříte nás tímto starostí a strachu z toho, co se s vámi vlastně stalo, děkujeme.

Trasa 8 km
Ze startu od sokolovny se vydáte po turistickém žlutém značení silnicí směrem na „Nekoř“
s řekou „Divokou Orlicí“ po pravé ruce. V mírném stoupání silnice u sklípku s plakátovací plochou
zahnete vpravo po žlutém značení na místní asfaltku se kterou projdete kolem „Korábova mlýna“ a
bez odbočování přejdete řeku po „Račovickém mostě“. Křižovatkou za mostem rovně, stále po
žluté turistické značce, směr statek se stodolou bez střechy, a před ním s asfaltkou vpravo údolím
„Račovic – Šířiny“, až k samostatnému stromu v zatáčce před mostem „U Hajného“. Opouštíte
asfaltku a pokračujete po turistické žluté přímo dál travnatou luční cestou, které naši předci říkali
„cesta k Táboru“. Začínáte stoupat s lesem po levé ruce kolem „přírodního tábořiště Pražáků s
kadibudkami“. Stoupáte cestou dále přes mokřinu k prvnímu odbočení na lesní cestu, kde na ni
zahnete ostře zpět vlevo a tím opustíte žlutou turistickou značku. Po vlastním značení jdete „cestou
k Táboru“ lesem nad „Babí skálou“ s občasným výhledem na objekt bývalé textilní továrny
v Nekoři. V nejvyšší partii lesa vlevo od cesty je v současné době les z části vymýcen a nachází se
zde pěkný výhled na obec „Nekoř“ a vzdálené okolí. Toto je místo, na které odkazoval článek v
„Líšnickém zpravodaji č.1/2007“, popisující polní tábořiště husitů, které zde nebo v blízkém okolí
bylo a názvy „Babí skála“ a „cesta k Táboru“ nám z té doby zůstaly. Bez odbočení jdete lesní
cestou dál, až dojdete ke státní silnici č. 11. Zahnete po státovce vlevo, po 300 metrech míjíte
benzinku „Agro“ s možností občerstvení. Pokračujete 300 metrů dále až na velikou silniční
křižovatku na Šedivci, kde zahnete vlevo silnicí do kopce ve směru na obec „Nekoř“. Po silnici
přejdete návrší s pěkným výhledem do kraje a dále klesáte k prvnímu lesíku po pravé straně. Na
okraji lesíka ze silnice odbočíte vpravo dolů, cestou s turistickým modrým značením a „Balášovým
dolíkem“ procházíte okolo prvních stavení obce Nekoř. Cesta vás dovede závěrečným krátkým
stoupáním na silnici. Po levé ruce pod sebou vidíte dnes přestavované hokejové hřiště, které bývalo
startem a cílem místního pochodu „Přes pět vesnic a jednu přehradu“. Silnicí sejdete vlevo dolů na
parkoviště „Náměstíčko“ s Kulturním domem a pro vás otevřenou restaurací ke kontrole
K-1 (8:30-11:30 hodin) s občerstvením.
Od K-1 vyšlápnete vpravo nahoru asfaltovou cestou k prodejně „Konzum“, kde před
prodejnou zahnete vlevo cestou nad prodejnu a nad ní hned vlevo asfaltovou pěšinou se zábradlím
prudce vzhůru do kopce na místní asfaltovou komunikaci. Dáte se asfaltkou vlevo a procházíte
sídlištěm s rodinnými domky po obou stranách. Cesta se postupně stáčí vpravo a jejím klesáním
kolem starších chalup dojdete na silnici. Jdete po silnici vpravo na most přes řeku „Divokou Orlici“
a na křižovatce za mostem zahnete vlevo na silnici ve směru do Líšnice. Stoupáte silnicí do ostré
pravotočivé zatáčky u paneláků a serpentinou nad nimi dále podél božích muk po pravé ruce až na
vrchol stoupání silnice k lesu. Ze silnice už nikam neodbočíte, projdete horním koncem Líšnice,
kolem rozestavěného kravína po pravé ruce a klesáním v lesní stráni vás silnice dovede až do cíle
vašeho putování u sokolovny v Líšnici. Tam je pro vás připraveno občerstvení, poseďte a
nespěchejte, něco dobrého si u nás dejte.
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